
 
 
 
 
 

             
 
 
Na temelju čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09 , 9/10, 2/13 i 10/13)  u 
svezi s cl.56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 82/13), Gradsko vijeće 
Grada Omiša na 6. sjednici od 30.lipnja 2015.g.  i 9. sjednici od 22.rujna  donijelo 
 
 
 

O D L U K U 
o autotaksi prijevozu osoba 

/aut. pročišćen tekst/ 
 
 
I - OPCE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrĎuju uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza osoba u javnom 
gradskom prometu na području Grada Omiša. 
 

Članak 2. 
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju slijedeće značenje: 
1. „autotaksi prijevoz“ je djelatnost prijevoza putnika, koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik 
ili skupina putnika uzima na jednom mjestu; a prijevoz obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno 
plaćanje naknade za obavljeni prijevoz; 
2. „autotaksi prijevoznik“ je pravna ili fizička osoba, koja obavlja registriranu djelatnost prijevoza putnika 
autotaksi vozilom na temelju licencije i pribavljene dozvole; 
3.“autotaksi vozilo“  je osobni automobil namijenjen  autotaksi prijevozu putnika. Vozilo mora ispunjavati 
uvjete propisane zakonom i  važećim Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni 
cestovni prijevoz i prijevoz za osobne potrebe (skraćeno: Pravilnik), te ovom Odlukom; 
4. „vozač autotaksi vozila“ je osoba koja ima stručnu osposobljenost utvrĎenu zakonom. Vozač autotaksi 
vozila može biti korisnik dozvole ili osoba koja je zaposlena kod korisnika dozvole (skraćeno: Vozač); 
5. „licencija“ je akt kojim tijelo državne uprave u županiji nadležno za promet odobrava obavljanje 
djelatnosti prijevoza putnika autotaksi vozilima, 
6. „dozvola“ je akt upravnog tijela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove javnog prijevoza 
putnika u cestovnom prometu kojim se fizičkoj ili pravnoj osobi odobrava obavljanje autotaksi djelatnosti 
na njenom području. 
 
II – LICENCIJA I DOZVOLA 
 

Članak 3. 
Pravo obavljanja autotaksi prijevoza unutar područja i s područja Grada Omiša stječe se na temelju 
licencije i dozvole. 
Licenciju izdaje Ured državne uprave u županiji. 
Dozvolu na zahtjev izdaje upravno tijelo Grada Omiša nadležno za poslove javnog prijevoza putnika 
fizičkoj ili pravnoj osobi koja: 
- posjeduje važeću licenciju; 
- ima položen poseban ispit odnosno ima vozača s položenim  posebnim ispitom iz čl.19. ove Odluke, 
- ima zaključen ugovor o zakupu javne prometne površine za autotaksi stajalište na području Grada 
Omiša, 
- ima prebivalište odnosno sjedište na području Grada Omiša.  
Dozvola se izdaje na rok važenja licencije odnosno trajanje zakupa javne prometne površine, a najduže 
na pet godina od izdavanja i može se obnoviti. 
Upravno tijelo koje izdaje dozvolu može istu povući i staviti je izvan snage po službenoj dužnosti ako 
stekne saznanja da je autotaksi prijevoznik u jednoj godini počinio prekršaj iz  čl.21.st.1.ač.13. ove 
Odluke. 



 
 
 
 
 

Za izdavanje dozvole ne plaća se naknada. 
 
III – AUTOTAKSI VOZILO 
 

Članak 4. 
Autotaksi vozilo osim uvjeta propisanih važećim Pravilnikom i ovom Odlukom, mora ispunjavati i 
slijedece uvjete: 
- imati na krovu vozila istaknuti jednoobrazni transparent TAXI OMIŠ s grbom Grada Omiša te brojem 
licencije, 
- imati do najviše 25% ukupne površine vozila za isticanje promidžbenih poruka (najviše dvije bocne 
strane vozila ili prednja i stražnja strana vozila). 
 
IV – NACIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA 
 

Članak 5. 
Autotaksi prijevoz na području Grada Omiša mogu obavljati prijevoznici kao pravne osobe sa sjedištem 
odnosno kao fizičke osobe s prebivalištem izvan područja Grada Omiša samo ako su u tranzitu ili kad je 
putnik vožnju započeo izvan područja Grada Omiša a krajnje mu je odredište vožnje na području Grada 
Omiša. 
 

Članak 6. 
Autotaksi prijevoz osoba u javnom gradskom prometu odvija se u skladu s općim planom organizacije 
javnog gradskog prometa i ne može služiti kao javni lokalni linijski prijevoz putnika na relacijama na 
kojim je takav prijevoz organiziran. 
Pri utvrĎivanju mjera za reguliranje prometa za autotaksi vozila u Gradu Omišu, a posebno u središnjem 
dijelu naselja Omiš, tražit ce se mišljenje Turističke zajednice i Udruženja obrtnika Omiš. 
 

Članak 7. 
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do 24.00 sata. 
Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač prima putnika na njegov zahtjev na autotaksi stajalištu 
ili na drugom javnom mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi. 
 

Članak 8. 
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, vozač je dužan u vozilu imati: 
- izvod iz licencije i ugovor o zapošljavanju (za vozača), 
- službeni cjenik usluga (na hrvatskom i engleskom jeziku), 
- plan grada, 
- fiskalnu kasu i priručnu knjigu računa s pečatom. 
 

Članak 9. 
Za vrijeme obavljanja prijevoza autotaksi vozilom, vozač se mora pridržavati svih obveza utvrĎenim 
kodeksom ponašanja Udruženja obrtnika Omiš. 
 

Članak 10. 
Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja je naručila prijevoz, bez obzira na 
duljinu vožnje osim: 
- ako je naručitelj nasilan, vidno pijan ili pod utjecajem droge, 
- ako su naručitelj i/ili njegova prtljaga toliko prljavi da bi mogli uprljati druge putnike ili uprljati i oštetiti 
unutrašnjost vozila. 
Autotaksi prijevoznik nije dužan primiti u vozilo prtljagu s opasnim sadržajem. 
Autotaksi prijevoznik dužan je uz putnika primiti i njegovu prtljagu, ako je to moguće i smjestiti je 
propisno u prtljažnik. 
 

Članak 11. 
Autotaksi prijevoznik mora na početku vožnje uključiti taksimetar. 
Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji mu odredi putnik. 



 
 
 
 
 

 
Članak 12. 

Odredište vožnje odreĎuje putnik odnosno naručitelj vožnje. 
Vozač može primiti više putnika koji idu u istom pravcu, uz njihovu suglasnost, pa se u tom slučaju 
usluga autotaksi prijevoza naplaćuje kao jedna vožnja. 
U slučaju da se jednom vožnjom prevozi više putnika na različita odredišta, kad jedan od putnika 
napusti vozilo i plati prijevoz, nastavak vožnje smatra se novom vožnjom pa se taksimetar ponovno 
uključuje. 
 

Članak 13. 
Autotaksi prijevoznik dužan je naručeni prijevoz dovršiti dolaskom na odredište te izdati uredan i 
ovjereni račun za obavljeni prijevoz. 
Ako zbog kvara na vozilu prijevoz putnika nije moguće dovršiti, autotaksi prijevoznik dužan je putniku 
osigurati drugo vozilo za prijevoz do odredišta. 
Troškovi pretovara stvari padaju na teret autotaksi vozača koji nije u mogućnosti dovršiti započetu 
vožnju. 
 

Članak 14. 
Naplatu autotaksi usluge vozač obavlja nakon završene usluge a u iznosu koji pokaže taksimetar. 
Za obavljenu uslugu autotaksi vozač je dužan putniku izdati račun koji mora sadržavati ime autotaksi 
vozača, datum obavljene usluge, iznos u kunama za obavljenu uslugu, potpis i pecat autotaksi vozača i 
drugi sadržaj prema posebnim propisima. 
Putnik nije dužan platiti uslugu ako autotaksi vozač odbije izdati račun. 
 
V – AUTOTAKSI STAJALIŠTA 
 

Članak 15. 
Autotaksi stajališta su ureĎena i označena mjesta na kojima redovito stoje autotaksi vozila i primaju 
putnike. 
Autotaksi stajališta odreĎuje Grad Omiš. 
Za uporabu autotaksi stajališta placa se pristojba prema posebnom ugovoru o privremenom korištenju 
javne prometne površine. 
Autotaksi vozila ne smiju koristiti druga mjesta za redovito čekanje i primanje putnika. 
 

Članak 16. 
Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim vertikalnim znakom i oznakom na kolniku, sukladno 
zakonu i propisima. 
Svako autotaksi stajalište obilježeno je i posebnim znakom na kojemu mora vidljivo biti istaknut naziv 
stajališta i Izvod iz važećeg cjenika autotaksi usluga.  
 

Članak 17. 
Na autotaksi stajalištima ne smije stajati više vozila nego ima obilježenih mjesta i ne smiju se parkirati 
druga vozila. 
Ostali način korištenja, red i rad na stajalištima koji nisu propisani ovom odlukom ureĎuje upravno tijelo 
nadležno za poslove javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu i  gospodarenje javnim prometnim 
površinama Grada Omiša. 
Troškove ureĎenja i održavanja autotaksi stajališta snosi autotaksi prijevoznik. 
 
 
VI – CJENIK 
 

Članak 18. 
Cijenu usluge autotaksi prijevoza na relaciji do 30 km od središta naselja Omiš (Trg kralja Tomislava) 
odnosno od polazne točke ukrcaja putnika, utvrĎuje autotaksi prijevoznik samostalno i objavljuje je u 
službenom cjeniku kojeg ovjerava svojim pečatom i potpisom. 
Na dužim relacijama autotaksi vozač može uslugu naplaćivati u sporazumu s putnikom. 



 
 
 
 
 

Cjenikom se odreĎuje cijena za: 
- početak vožnje (start), 
- vožnju po kilometru, 
- čekanje, 
- vožnju u zoni i 
- prijevoz prtljage. 
Cijena prijevoza kućnih ljubimaca i stvari koje ne pripadaju u osobnu prtljagu utvrĎuje se slobodnim 
izborom i pogodbom prije početka vožnje. 
 
VII – POSEBNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
Autotaksi prijevoznik odnosno vozač autotaksi vozila na vlastiti zahtjev polaže posebni ispit kojim 
se provjerava poznavanje kulturnih, povijesnih, turističkih, gospodarskih i drugih podataka o Gradu 
Omišu. 
Program za polaganje ispita sastoji se od poznavanja prometne mreže i režima prometa na 
prometnicama Grada Omiša, te o kulturnim, povijesnim, turističkim, športskim, gospodarskim i dr. 
obilježjima Grada Omiša.  
Izvori za pripremu ispita su aktualna prometna karta, vozni red javnog prijevoza, turističko-povijesni 
vodič i monografija Omiša i Poljica, promotivni materijali Turističke zajednice i javnih ustanova u 
kulturi Grada Omiša, javno objavljeni statistički podaci, službene web stranice Grada Omiša i sl. 
U izostanku podataka o novim obilježjima i značajkama koje nisu obuhvaćene takvim izvorima 
osposobljavanje se vrši i na temelju drugih dostupnih izvora o kojima se prethodno upoznaje 
podnositelja zahtjeva. 
Ispit za osposobljavanje o poznavanju najznačajnijih obilježja Grada Omiša polaže se usmeno pred 
stručnom osobom upravnog tijela nadležnog za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Omiša. 
 
VIII – NADZOR 
 

Članak 20. 
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja: 
- inspekcija cestovnog prometa u okviru svojih ovlasti ureĎenih zakonom, 
- komunalno redarstvo Grada Omiša u smislu prekršaja utvrĎenih ovom Odlukom. 
 
IX – PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj autotaksi prijevoznik, kao pravna 
osoba: 
- ako na krovu vozila za vrijeme vožnje ne ističe jednoobrazni transparent TAXI – OMIŠ s brojem (članak  
   4. stavak 1. podstavak 1.), 
- ako koristi više od 25% ukupne površine autotaksi vozila za oglašavanje i isticanje promidžbenih  
    poruka (članak 4. stavak 1. podstavak 2.), 
- ako započinje vožnju s područja izvan svog sjedišta/prebivališta (članak 5.), 
- ako obavlja javni lokalni prijevoz putnika na relacijama na kojima je takav prijevoz organiziran (članak  
   6. stavak 1.), 
- ako u vozilu nema potrebne dokumente (članak 8.), 
- ako ne pruži uslugu naručitelju (članak 10.), 
- ako putnika ne preveze najkraćim putem ili onim kojeg odredi putnik (članak11. stavak 2.), 
- ako zbog kvara na vozilu putniku ne osigura drugo vozilo (članak 13. stavak 2.), 
- ako uslugu putniku naplati suprotno članku 14. stavak 1. i 2., 
- ako za uporabu autotaksi stajališta ne zaključi poseban ugovor o korištenju javnoprometne površine  
  (članak 15. stavak 3.), 
- ako se zateče na čekanju putnika bez narudžbe na mjestu koje nije autotaksi stajalište (članak  
   15.stavak 4.), 
- ako ne opremi i neodržava autotaksi stajalište (članak 16. i članak 17. ). 



 
 
 
 
 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreci ce se odgovornoj osobi kod autotaksi prijevoznika kazna u 
iznosu od 1.000,00 kuna. 
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreci ce se fizičkoj osobi obrtnika novčana kazna u iznosu od 
2.000,00 kuna. 
 
X – ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
Autotaksi prijevoznici dužni su uskladiti obavljanje svoje djelatnosti s odredbama ove Odluke u roku od 
šest mjeseci od njenog stupanja na snagu. 
 

Članak 23. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o autotaksi prijevozu osoba  
od 20.ožujka 2009.g. („Službeni glasnik Grada Omiša“, broj2/09). 
 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenome glasniku Grada Omiša“. 
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